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Universidades cancelam
Erasmus para Reino Unido

Porto, Lisboa, Coimbra e Minho já estão a limitar ou mesmo a recusar novas
candidaturas com receio do Brexit. Agência nacional diz que estão a fazer mal

Universidade do Porto está a aceitar candidaturas para depois de 31 de outubro, mas com dúvidas

Emítta Monteiro
sodedade@jn.pt

ensino A maioria das uni-
versidades portuguesas não
está a aceitar candidaturas

para Erasmus no Reino Uni-
do com data posterior a 3 1 de

outubro deste ano. Em cau-
sa está o Brexit e a saída ou
não do Reino Unido da
União Europeia (UE) e os

moldes em que a saída pode

ocorrer. Universidades como
a do Porto, Lisboa, Coimbra
ou Minho já estão a limitar
as candidaturas ou mesmo a
não aceitar inscrições.

O Eramus é um programa
financiado pela Comissão

Europeia que permite a alu-
nos europeus estudar em
outros países. Se a Inglater-
ra abandonar, de facto, a UE,
são suspensos os financia-

mentos bem como os proto-
colos de cooperação acadé-

mica, existindo apenas um
Plano de Contingência para
suportar a conclusão dos es-
tudos dos alunos que, na al-

tura, ainda estejam no Rei-
no Unido (RU).

Fonte da Universidade do
Porto (UP) disse ao JN que,
"para programas depois de

31 de outubro, aceitam as

candidaturas mas não é ga-

rantido que possa ser feito o

Erasmus". Com estadia no
RU até ao final do mês de

outubro, a UP já tem apro-
vadas 18 candidaturas.

HÁ MUITAS DÚVIDAS

No Minho, Carla Martins,
pró-reitora para a internacio-

nalização, refere que em fe-
vereiro de 2019, a Agência
Nacional Erasmus+, comu-
nicou à academia minhota



que "apenas os períodos de

intercâmbio iniciados até 29
de março de 2019 teriam en-

quadramento no âmbito do

Programa Erasmus+".

"Posteriormente, foi en-
viada nova comunicação
com a informação de que o

Reino Unido continuaria a

ser um Estado-membro da

UE até 31 de outubro de

2019, com todos os direitos e

obrigações", levando a que a

UMinho tenha decidido, no

ano letivo 2019/2020, "não
enviar estudantes em mobi-
lidade para o Reino Unido".
Coimbra e Aveiro também
têm dúvidas sobre o que fa-
zer com os estudantes que
pretendem fazer Erasmus

em Inglaterra.
Isabel Joaquim, coordena-

dora do Ensino Superior na

Agência Nacional Erasmus+

garante que, enquanto o

Conselho Europeu não se

pronunciar, o "Reino Unido
continua a ser um Estado-
-membro da UE com todos
os direitos e obrigações". Se

não houver acordo sobre a

saída, entra em vigor o Regu-
lamento de Contingência
Erasmus+ que estabelece
que "as mobilidades para
fins de aprendizagem, em
curso quando o RU se retirar
da UE, não têm de ser inter-
rompidas".

Na prática, "isto significa
que a retirada do Reino Uni-

do não pode ser invocada
como justificação para can-
celar uma mobilidade inicia-

da, ou prevista para ter iní-
cio, enquanto o Reino Unido
ainda é um Estado-mem-
bro", explicou Isabel Joa-
quim.

"O problema é saber o que
fazer com os estudantes que,
a partir de 1 de novembro, es-

tejam a fazer Erasmus no
Reino Unido", referiu fonte
da reitoria da Universidade
de Lisboa. E vai mais longe:
"A questão não se prende só

com o financiamento mas
também com as autoriza-
ções legais necessárias para
que os jovens possam residir

e estudar naquele local".

Contactado pelo JN, o Con-
selho de Reitores não se pro-
nunciou sobre este tema.*

|
números"

Ilé 000
estudantes europeus
Em Março, de acordo com
dados do Erasmus+, havia
14 mil jovens europeus a

estudar no Reino Unido
(RU). Num cenário de

"ausência de acordo" en-
tre a UE e o RU, não será

possível concluir os pro-
gramas que se prolon-
guem ou iniciem após o

final de outubro.


